
ويعرف كل واحد مكانه وعمله حىت ال حيصل  ,د أن يبوأ أمكنة املقاتلنيومن فوائدها: أنه ينبغي للقائ: الشيخ

ويقول اجلس مكانك وهذا عملك واستمر عليه؛  ,ازدواج يضر باجليش، كل واحد يرتبه على حسب ما يليق به

ك اليومية يف نفسك؛ مطلوب حىت يف أعماألن يف النظام والسيما يف مثل هذه املواقف فائدة كبرية؛ النظام 

  فكيف مبثل هذه األعمال الكبرية .

تبوء المؤمنين مقاعد  ((ومن فوائدها: شهادة اهللا سبحانه وتعاىل للذين خرجوا يف أحد بأم مؤمنون؛ لقوله: 

  .فقد رجعوا من أثناء السري  ,ألن املنافقني اخنزلوا قبل أن يصلوا إىل مكان القتال للقتال ))

ومن فوائدها: إثبات هذين االمسني هللا ومها: السميع والعليم؛ فالسميع يتعلق باألصوات؛ والعليم يتعلق مبا هو 

  مساء داللة .األأعم مبا يدرك بالسمع وما يدرك بالبصر وغري ذلك، فالعليم هو من أوسع 

 )) وعلى اهللا فليتوكل المؤمنون إذ همت طائفتان منكم أن تفشال واهللا وليهما ((مث قال اهللا عزوجل: : الشيخ

يف هذه اآلية دليل على أن طائفتني من املؤمنني مهتا بالفشل ولكن اهللا ثبتهما؛ مهتا بالفشل أن يرجعا كما رجع 

  املنافقون .

  ومن فوائدها: أن الدعاية ولو كانت باطلة رمبا تؤثر حىت على املؤمن .

  .واهللا وليهما )) ((املؤمن حىت يثبته على احلق؛ لقوله:  يلطفومن فوائدها: أن اهللا سبحانه وتعاىل قد 

ما؛ وهلذا فرحت الطائفتان ذه الوالية أن ا هلومن فوائدها: منة اهللا على هاتني الطائفتني حيث إن اهللا كان ولي

  اهللا وليهما .

  كل المؤمنون )) .وعلى اهللا فليتو  ((ومن فوائدها: وجوب التوكل على اهللا وأنه من مقتضى اإلميان؛ لقوله: 

ومن فوائدها: أنه ينبغي لإلنسان أن يتوكل على اهللا السيما يف هذه املواطن اليت يشتد فيها األمر على املسلم بل 

على املؤمن؛ وأن ال ينظر إىل األمور نظرا ماديا ألن وراء األمور املادية وراءها ما هو أعظم منها وهي قدرة اهللا 

  .راد شيئا أن يقول له كن فيكون ))إنما أمره إذا أ (( :ى كل هذه األمور املاديةسبحانه وتعاىل اليت تقضي عل

بناء على  وعلى اهللا فليتوكل المؤمنون )) ((ومن فوائد اآلية: أنه كلما قوي اإلميان قوي التوكل على اهللا؛ لقوله: 

  . ما علق على وصف يقوى بقوته ويضعف بضعفه قاعدة معروفة وهي أن

 هذا مبتدأ درس الليلة ؟ ولقد نصركم اهللا ببدر وأنتم أذلة )) ((مث قال اهللا عزوجل: : الشيخ

  نعم .: الطالب 

على األمة مجعاء ألن و مبينا نعمته على النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه بل اهللا عز وجل يقول طيب,  الشيخ:

إىل يوم القيمة؛ بل إن انتصار الرسل السابقني انتصار النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه انتصار جلميع األمة 



موسى  اشوراء شكرا هللا على نعمته بإنقاذانتصار للمؤمنني إىل يوم القيمة؛ وهلذا صام النيب صلى اهللا عليه وسلم ع

  ( نحن أولى بموسى منكم ). :وقومه وإهالك فرعون وقومه، وقال لليهود

واجلملة هذه مؤكدة بأمور ثالثة؛ األول: القسم املقدر؛ والثاين:  )ولقد نصركم اهللا ببدر ) ((يقول اهللا عزوجل: 

الالم؛ والثالث: قد؛ ألن التقدير: واهللا لقد نصركم اهللا؛ والنصر هو أن جيعل الغلبة هلؤالء على هؤالء؛ فمن جعل 

  اهللا هلم الغلبة فقد نصرهم.

وعد اهللا الذين آمنوا منكم  ((تعاىل:  اهللا وللنصر أسباب، للنصر أسباب مخسة؛ أوال: اإلخالص هللا؛ لقول

مكنن لهم دينهم الذي رض كما استخلف الذين من قبلهم وليوعملوا الصالحات ليستخلفنهم في األ

  ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ال يشركون بي شيئا )).

والثاين: إقامة الصالة؛ والثالث: إيتاء الزكاة؛ والرابع: األمر باملعروف؛ واخلامس: النهي عن املنكر؛ لقول اهللا 

ولينصرن اهللا من ينصره إن اهللا لقوي عزيز الذين إن مكناهم في األرض أقاموا الصالة وآتوا الزكاة  ((تعاىل: 

  فاألسباب مخسة؛ عدها يا خالد ؟ ور ))وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وهللا عاقبة األم

الباء هنا مبعىن يف؛ فهي للظرفية؛ وال غرابة أن تأيت الباء للظرفية   لقد نصركم اهللا ببدر )) ((يقول اهللا عزوجل: 

أي  ببدر )) ((يعين ويف الليل؛ فقوله: وبالليل )) وإنكم لتمرون عليهم مصبحين  ((كما يف قوله تبارك وتعاىل: 

  وال يزال حىت اآلن معروفا بني مكة واملدينة. ,بدر مكان معروفيف بدر؛ و 

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا مسع بعري لقريش قدمت من الشام ندب أصحابه، ندب  وسبب هذه الغزوة

 ,من ديارهم وأمواهلموأصحابه صلى اهللا عليه وسلم  أصحابه إىل اخلروج إليها ألخذها؛ ألن قريشا أخرجوا النيب

فكانت أمواهلم حال للرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم؛  ,م حرب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلموه

وخرجوا يف عدد قليل وعدة ضعيفة؛ خرجوا حنو ثالث مائة رجل وبضعة عشر  ,فندب أصحابه أن خيرجوا إليهم

رجال على سبعني بعريا وفرسني فقط يتعاقبوا؛ الرجالن على بعري والثالثة على بعري على أم يريدون العري؛ 

خا إىل أهل وأرسل صار  ,ولكن أبا سفيان وهو أمري العري أخذ حنو الساحل ساحل البحر ال على الطريق املعروف

مكة يستنجدهم حلماية عريهم، مث ملا جنا أرسل إليهم أنه جنا جنت العري ولكنهم كانوا قد تأهبوا للخروج حملاربة 

((بطرا : خرجوا النيب صلى اهللا عليه آله وسلم؛ فخرجوا بكربائهم وزعمائهم على الوصف الذي ذكر اهللا عزوجل

ال غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم  (( :م الشيطانهلوقال  )) ورئاء الناس ويصدون عن سبيل اهللا

خرجوا ما بني ألف وتسعمائة ومعهم النساء  فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه ))؛ (( :ولكنه خام)) 

النساء وجعلوهن يف اخللف؛ فحصلت املعركة بني النيب بألجل أن يشتد قتاهلم خوفا على نسائهم؛ ألم خرجوا 



، قلة عدد وكان النيب عليه الصالة والسالم وأصحابه يف قلة ,املشركنيهؤالء  عليه وآله وسلم وبني صلى اهللا

أذلة مجع ذليل   ولقد نصركم اهللا ببدر وأنتم أذلة )) ((؛ ولكن اهللا سبحانه وتعاىل نصرهم؛ وهلذا قال: وعدد

  كأعزة مجع عزيز.

دد؛ فثالث مائة وبضعة عشر رجال بالنسبة لتسع مائة إىل العُ دد ومن ناحية من ناحية العَ  أذلة من أي ناحية ؟

ألف يعين أقل من الثلث؛ والذي معهم من العدة ليس بشيء، سبعون بعريا وفرسان؛ ولكن اهللا نصرهم سبحانه 

  وتعاىل.

 جيب ذا النصر الذي نصركم اهللا, يعين الفاء هذه للتفريع ,اتقوا اهللا فاتقوا اهللا لعلكم تشكرون )) ((قال: 

وأال جتعلوا النصر سببا لألشر والبطر كما يفعله من ليس عنده إميان؛ إذا انتصر على عدوه  ,عليكم أن تتقوا اهللا

يعي العرب أيام حرم مع , كما ذكر عن بعض مذجعل هذا سببا لألشر والبطر؛ ودخل البلد وهو يغين ويطرب

اهللا هذا جزاء النعمة ؟ أما الرسول صلى اهللا عليه وسلم  أبيب ؛ سبحان اليهود يقول: غدا تغين أم كلثوم يف تل

هكذا ينبغي، أن و فإنه دخل مكة عام الفتح وهو من أعظم االنتصارات مطأطئا رأسه خاضعا هللا سبحانه وتعاىل؛ 

اإلنسان إذا انتصر أن ال جيعل هذا االنتصار سببا لألشر والبطر؛ بل جيعله من نعمة اهللا سبحانه وتعاىل ويتقي 

  (( فاتقوا اهللا )) .اهللا؛ وهلذا قال: 

التقوى: اختاذ وقاية من عذاب اهللا؛ ومبا تكون الوقاية ؟ بأيش يعين ؟ ما هي الوقاية من  (( فاتقوا اهللا ))وقوله: 

  عذاب اهللا ؟ مباذا تكون الوقاية ؟ يعين ما الذي يقيك من عذاب اهللا ؟ 

  بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ : الطالب

النواهي؛  وتركسائل ما هي التقوى؛ قلنا هي فعل األوامر ر واجتناب النواهي؛ فإذا سألنا نعم فعل األوام: الشيخ

  ألنك إذا فعلت األوامر وتركت النواهي فقد أخذت بالوقاية من عذاب اهللا سبحانه وتعاىل .

هللا، التقوى يف  شكرن تنالوا شكر اهللا؛ فالتقوى هي أي ألجل أ ,لعل هنا للتعليل لعلكم تشكرون )) ((وقوله: 

بأيش ؟ يكون ؛ وشكر النعمة يكون أي من أجل أن تنالوا الشكر أي درجة الشاكرين ,شكر هللا عزوجلاحلقيقة 

بالقلب واللسان واجلوارح؛ الشكر يكون بالقلب واللسان واجلوارح؛ أما شكر القلب فأن تعتقد بأن هذه النعم من 

وأنه ليس لك منها إال فعل السبب الذي أذن لك فيه؛ وأما حقيقتها فهي من اهللا تؤمن  ,منه ونعمة اهللا فضال

أوتيته بفضل اهللا ورمحته حىت وإن   :بل قل إنما أوتيته على علم عندي )) ((وال تكن كما قال القائل:  ,بذلك

ىل اهللا؛ ومع ذلك من الناس من ال كان من عملك؛ أما إذا كان من فعل اهللا فهذا واضح أن كل إنسان ينسبه إ

د بن خالد اجلهين مطرنا بنوء كذا وكذا؛ وهلذا قال زي :سب ما كان من فعل اهللا إىل اهللا، إذا حصل املطر قالني



صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف احلديبية على إثر مساء كانت من الليل ـ يعين على إثر رضي اهللا عنه: 

قال: ( اهللا ورسوله أعلم؛ قال:  :قالوا) هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ ( أقبل إلينا فقال:  مطر ـ فلما انصرف

مطرنا بفضل اهللا ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب؛  :أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر؛ فأما من قال

إذا البد أن تعتقد يف قلبك أن النعمة  مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب ) :وأما من قال

  من اهللا ؛ وأن ما حيصل منك يف جلب هذه النعمة ما هو إال سبب مأذون فيه من اهللا عزوجل.ممن ؟ 

احلمد هللا الذي أعطاين كذا  :تقولا فخرا على عباد اهللا؛ بل تثين ف، ال أن تقوهلأن تثين ا على اهللا ،ثانيا: اللسان

  وأما بنعمة ربك فحدث )) . ((ىل: وكذا؛ لقول اهللا تعا

ثالثا: أن تعمل جبوارحك بطاعة اهللا والسيما فيما يتعلق ذه النعمة خبصوصه؛ فليس من الشكر إذا رزقك اهللا 

ماال أن تشرتي به دخانا تشربه؛ ألن هذا استعانة بنعمة اهللا على معصية اهللا؛ أو أن تشرتي به آلة هلو تتلهى ا؛ 

  لشكر؛ بل من الشكر أن جتعل النعمة معينة لك على طاعة اهللا وقد قال أحد الشعراء:فإن هذا ليس من ا

  أفادتكم النعماء مين ثالثة    يدي ولساين والضمري احملجبا؛

فاتقوا اهللا لعلكم  ((االعتقاد؛  :الضمري احملجبا, الثناء على اهللا بالنعمة، و القول :هذه اجلوارح، ولساين :يدي

  تشكرون )) .

إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثالثة آالف من المالئكة منزلين بلى إن  ((مث قال: : الشيخ

  .تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آالف من المالئكة مسومين ))

فيها  مسومين )) ((؛ وقوله: لزايبتشديد ا منزلين )) ((فيها قراءة سبعية:  منزلين )) ((يف هذه اآلية قوله:  :أوال

  بالبناء للمجهول. مسومين )) ((قراءة سبعية أيضا: 

اخلطاب للنيب صلى اهللا عليه وآله وسلم؛ وهذا من اخلطابات اليت ختتص برسول  إذ تقول للمؤمنين )) ((يقول: 

تنقسم إىل   عليه وآله وسلماهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم؛ وقد مر علينا أن اخلطابات املوجهة للرسول صلى اهللا

ثالثة أقسام؛ األول: ما دل الدليل على أنه خاص به؛ والثاين: ما دل الدليل على أنه عام لألمة؛ والثالث: ما مل 

إذ تقول  ((يدل عليه الدليل ال هذا وال هذا؛ فما دل الدليل على أنه خاص به فهو خاص به مثل هذه اآلية: 

ألم نشرح لك  ((هذا خاص؛  وإذ تقول للذي أنعم اهللا عليه وأنعمت عليه )) للمؤمنين ألن يكفيكم )) ((

وإن كان األمة  ,هذا أيضا خاصيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ))  ((هذا خاص؛  صدرك ))

على العموم، ما دل الدليل فيه على العموم  فيه يشملها جيب عليها التبليغ من جهة أخرى؛ الثاين: ما دل الدليل 

يا أيها  ((هذا واضح أنه عام ألنه قال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ))  ((كقوله تعاىل: 



إذا طلقتم  ((فوجه اخلطاب أوال للنيب صلى اهللا عليه وسلم مث عمم يف احلكم فقال:  النبي إذا طلقتم النساء ))

لكن هل اخلطاب  ,: ما مل يدل الدليل عليه ال هذا وال هذا فهو عام، فهو عام بالشك، حكمه عامالثالث ))؛

؟ الذي يظهر أنه عام حىت من حيث اللفظ؛ وذلك ألن اخلطاب لإلمام خطاب ملن  عام من حيث اللفظ أو ال

اب له وملن كان حتت إمرته؛  تبعه؛ وهلذا لو قال الوزير مثال للقائد: اذهب إىل اجلهة الفالنية؛ كان ذلك اخلط

ومل يدل الدليل على أنه خاص به فهو شامل له ولألمة  لرسول صلى اهللا عليه وسلملكذلك اخلطاب إذا وجه 

لكن على األمة االتباع؛ وأنتم إذا تأملتم يشمل األمة وأن اخلطاب له وحده و مجيعا؛ وقال بعض العلماء إنه ال 

لكن هل األمة تدخل يف ضمنها  ,م متفقون على أن احلكم عامأل ,وجدمت أن اخلالف قريب من اللفظ

واحلقيقة أنك إذا تأملته وجدت أنه  ,للخطاب أو تدخل خبطاب آخر ألا مأمورة باإلتباع؛ هذا حمل اخلالف

  قريب من اخلالف اللفظي .

ف؛ فإذا نصحتهم حىت خيشى عليهم اإلسرا ةبعض الناس يكثر من األشياء املباح أحسن اهللا إليك,: السائل

   ؟ (( وأما بنعمة ربك فحدث )): قالوا

حنن لسنا نقول لك إذا كنت غنيا فاخرج يف  وال تسرفوا إنه ال يحب المسرفين )) ((أي نعم نقول له: : الشيخ

لكن ال  ,ثياب الفقراء وال تأكل إال ما يأكل الفقراء؛ نقول كل، كل ما يأكل األغنياء والبس ما يلبس األغنياء

  تسرف .

   هل حيل هلا أن تأخذها ؟ ,مها تغنم من األخرى من السالحاحد, وكانت إاقتتلت طائفتان من املسلمني: السائل

  ما فهمت؛ : الشيخ

  ال تغنم ؟ أليست أموال املسلمني : السائل

   : ال تغنم؛الشيخ

  : يف حال القتال, السائل

وال حتل به األموال وال  ,شك أنه ظلم وال جيوز أو رئاسة فال لعصبية: ينظر يف القتال ما هو؛ إذا كان الشيخ

   كما قال اهللا عزوجل .  عن بغيهفيجب أن الباغي يقاتل حىت يفيء  االنفوس؛ أما إذا كان بغي

   لكن يؤخذ سالحه ؟: السائل

فنأخذه مث  ,بهعلينا  فسيتعدي ومل نأخذه , ألننا لو قتلناه وقدرنا على أخذ السالحمعلوم يؤخذ سالحه: الشيخ

وإذا كان غري كافر  ,ينظر هل يكون غنيمة أوال؛ فهذا ينبين على من نقاتل؛ إذا كان من نقاتله كافرا فهو غنيمة

  فهذا حمل النظر .



   اصة ؟اخلمور األعدم والية الكفار يف األمور العامة أو يف شيخ أحسن اهللا إليك ! : السائل

مل عندك فهذا فليس فيه ابناء أو شبه ذلك كعالقيادية مثل الغري ال األمور يف األمور القيادية؛ أما يف : ال الشيخ

شيء إال يف هذه اجلزيرة العربية فإنه ال ينبغي أن جيلب إليها الكفار؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر 

 ) يأجوج ومأجوج مثل هذه فتح اليوم من ويل للعرب من شر قد اقترب (بإخراجهم من جزيرة العرب؛ وقال: 

واخلبث هنا يشمل اخلبث  نعم إذا كثر الخبث)( فقالت زينب: يا رسول اهللا ألك وفينا الصاحلون ؟ قال: 

الشخصي واخلبث العملي؛ فإذا كثر اخلبث من املسلمني أوشك اهللا أن يهلكهم؛ وإذا كثر اخلبث من األشخاص 

   . أيضا يوشك اهللا أن يأخذهم لد فهذاكفار إىل الببأن جاء  غري املسلمني 

 بعضفيها خربة فال بد أن نعطيهم م نا أو ليست لنا خربة فيها وهم هليف األشياء اليت ليست عند: السائل

  القيادات حىت نتعلم منهم أو يساعدوننا ؟

منهيني أن نتعلم منهم ما يعلموننا أو مثال  هذه املسائل قد تكون عارضة، ما هي دائمة؛ وهلذا لسنا: ال, الشيخ

  . نأخذ من خربام؛ هذا فيه فائدة لنا

فرق الضالة الذين حيقدون على أهل السنة واجلماعة مثل الرافضة التولية بعض يا شيخ اإلسالم هل جيوز : السائل

   وغريهم يف األمور القيادية ؟

من دونكم ينعي من سواكم؛  من دونكم ال يألونكم خباال )) يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا بطانة  ((: الشيخ

  . فإنه ال جيوز أن نوليهكل إنسان نعرف أنه ال ينصح لنا 

  

  ؟ ... :السائل

نعم هذا من أسباب النصر ما فيه شك؛ فإذا علم اهللا أن هؤالء القوم من نيتهم أم إذا مكنوا من : الشيخ

  النصر؛ ألن الذي هذه إرادته قبل االنتصار فهو عليها بالشك .األرض أقاموا الصالة هذا من أسباب 

  مبعىن الرتجي باعتبار املخاطبني ؟لعل هل ميكن أن تكون  لعلكم تشكرون )) ((قوله:  :السائل

   ال ما يصلح ألنك إذا قلت للرتجي باعتبار املخاطبني صرفتها عن ظاهرها.: الشيخ

   للرتجي ؟تبقى على أصلها لكن لعل  :السائل

فهذا خطأ  يعين كون التقوى سببا للشكر هذا أقوى بالشك . ,ال، أبدا؛ هي للتعليل، هي للتعليل أقوى: الشيخ

  ؟ نعم هذا خطأ نعم .

   مىت يكون إضافة املطر إىل الزمن جائزا ؟ :السائل



نا يف نوء كذا، يعين مطرنا إذا أضفت املطر إىل الزمن باعتباره ظرفا له ال سببا له؛ يعين مثال قلت: مطر : الشيخ

حيرم أن يقول مطرنا بنوء كذا وجيوز أن  :هذا ما فيها بأس؛ وهلذا قال العلماء ...شولة هذا معناه المثال يف نوء 

مطرنا  لباء مبعىن يف؛ فيقولون مطرنا يف شباط وحيطون بالباء,يقول: مطرنا يف نوء كذا؛ ولكن العامة عندنا جيعلون ا

  لباء عندهم مبعىن يف؛ والعربة بالنية.باملوسم على أن ا

  هذه تنبين على أن هذا هل هو يف بدر أو يف أحد ؟ : الشيخ

  أظن أنه يف بدر؛ : السائل

فيها خالف سنذكره إن شاء اهللا؛ بعض العلماء يقول هذا بدر وبعضهم يقول إنه يف أحد؛ فالذين قالوا : الشيخ

هذه اآلية يعين معرتضة يف القصة؛ ألن  اهللا ببدر وأنتم في أذلة ))ولقد نصركم  ((إنه يف بدر قالوا إن قوله: 

  باالتفاق يراد به غزوة أحد . وإذ غدوت من أهلك )) ((قوله: 

   ؟... إذا ولينا الكافر صارت عنده نفسية عزة يعز ا على املسلمني : شيخ السائل

  هذا احملظور فال نوليه .من  نامن هذا ما نوليه، إذا خيف ناف: ال ما نوليه, إذا خالشيخ

(( إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثالثة آالف من المالئكة منزلين بلى إن  :الطالب

تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آالف من المالئكة مسومين وما جعله اهللا إال 

د اهللا العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إال من عن

  .)) يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من األمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون

...  إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ قال اهللا تعاىل: : الشيخ

((  

والقاعدة يف اللغة العربية أن الظرف واجلار وارور البد له من متعلق؛ وذلك ألن الظرف  ,قوله: إذ؛ هذه ظرف

يكون واقعا عليه؛ وقوله:  وما كان واقعا موقع املفعول به فالبد له من عامل ,واجلار وارور يقعان موقع املفعول به

 ولقد نصركم اهللا ببدر )) ((يل: إن متعلقها قوله: حتتاج إىل متعلق فأين متعلقها ؟ ق اإذا قلنا إ إذ تقول )) ((

وإذ غدوت من أهلك  ((نصركم إذ تقول للمؤمنني؛ ولكن هذا قول ضعيف؛ والقول الثاين: أنه بدل من قوله: 

والتقدير: وإذ تقول للمؤمنني ألن يكفيكم؛ التقدير: إذ تقول للمؤمنني، إذ  تبوء المؤمنين مقاعد للقتال ))

اخلطاب فيه للنيب صلى اهللا عليه  إذ تقول للمؤمنين )) ((للمؤمنني؛ وهذا أقرب، مث إن قوله: غدوت إذ تقول 

يعين م الصحابة رضي  للمؤمنين )) ((دى إىل األمة؛ وقوله: ا من اخلطاب اخلاص به الذي ال يتعوسلم؛ وهذ



مناط النصر يف كل وقت حىت فيما هو ـ أعين الوصف باإلميان ـ ووصفهم باإلميان دون الصحبة ألنه  ,اهللا عنهم

  بعد الصحابة فإن اهللا ينصر الذين آمنوا.

ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثالثة  (( :تقول هلم هذا الكالمإذ أي  ,هذه مقول القول أن يكفيكم )) ((

م ميد إن الصحابة رضي اهللا عنهم بلغهم أن املشركني صار بعضه :لعلماقال أهل  آالف من المالئكة منزلين ))

 لم: ألن يكفيكم ، أيبعضا على قتال النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه؛ فقال هلم الرسول صلى اهللا عليه وس

 بثالثة آالف من المالئكة)) ((يكون كافيا لكم هذا األمر أن ميدكم ربكم بثالثة آالف من املالئكة منزلني؛ 

ه هلم عبادات وأعماال يقومون ا ال يعصون اهللا فيها ووج ,غييب خلقهم اهللا تعاىل من نوراملالئكة هم عامل 

وليس عندهم عجز يكون به ختلف الفعل؛ بل هم  ,ويفعلون ما يؤمرون؛ فليس عندهم استكبار تكون به املعصية

ويكون  ,خبالف البشر فإنه يكون عندهم استكبار فيعصون اهللا ,سامعون مطيعون قادرون على تنفيذ أمر اهللا

يقدرون على تنفيذ أمر اهللا؛ أما املالئكة فعندهم قوة ال يعجزون عن امتثال أمر اهللا وعندهم  عندهم عجز فال

  انقياد تام فال يعصون اهللا سبحانه وتعاىل .

منزلني من أي مكان ؟ من السماء؛ ألن األصل أن مكان  بثالثة آالف من المالئكة منزلين )) ((وقوله: 

يكونون مع اإلنسان كالكرام الكاتبني واحلفظة الذين يتعاقبون على اإلنسان  املالئكة السماء؛ ولكن هناك مالئكة

  مالئكة بالليل ومالئكة بالنهار؛ وإال فاألصل أم يف السماء .

فعلى قراءة التخفيف تكون من أنزل؛ وعلى  منزلين )) ((و  منزلين )) ((: فيها قراءتان منزلين )) ((وقوله: 

  سبحانه وتعاىل ألم ينزلون بأمره . قراءة التشديد تكون من نزل؛ واملعىن واحد؛ والذي ينزهلم هو اهللا

يعين يكفيكم  ,و للتقرير تقرير االستفهام ألن يكفيكم ؟ بلىبلى هذه إلثبات أ بلى )) ((قال اهللا تعاىل: : الشيخ

يعين يكفيكم هذا، هذا اإلمداد لكن  ,يقول: بلى م بثالثة آالف من المالئكة منزلين ))أن يمدكم ربك ((

بشرط إن تصربوا وتتقوا ويأتيكم من فورهم هذا ميددكم ربكم بأكثر مما قلت هلم؛ فالنيب عليه الصالة والسالم 

يمددكم ربكم  ((ذا قال: قال: ألن يكفيكم أن ميدكم بثالثة؛ لكن إن صربمت واتقيتم أمدكم اهللا بأكثر؛ وهل

فهاهنا شيئان: ثالثة آالف من املالئكة هذا وعد به الرسول عليه الصالة والسالم؛ مخسة  ؛بخمسة آالف ))

  آالف من املالئكة زائد على الثالثة هذا تكفل اهللا به لكن بشرط الصرب والتقوى.

كم منها يف وقت مبادر؛ ألن الفور معناه أي يأتوكم من اجلهة اليت جاءو  (( ويأتوكم من فورهم هذا ))وقوله: 

توكم وأتوكم من فورهم فإنه ميددكم خبمسة آالف من املالئكة مسومني؛ درة بالشيء؛ فاملعىن أم إذا باغاملبا

التقوى؛ والثالث: أن يأتوهم من فورهم هذا؛ فإن اهللا ميدهم خبمسة آالف من الثاين: فالشروط إذا ثالثة؛ الصرب؛ 



أي معلمني علم اجلهاد وعلم القتال؛ وهذا أبلغ من جمرد اإلنزال؛ فاهللا  ,ا منزلني فقط بل مسومنياملالئكة ليسو 

  وتكفل بالقوة والشجاعة وهذا يعود إىل الكيفية . ,سبحانه وتعاىل تكفل بالزيادة وهذا يعود إىل الكمية

 مةجيعلون هلم عالمات فوق ألالشجعان أي معلمني بعالمات القتال؛ ألن العادة أن  مسومين )) ((وقوله: 

  احلرب حىت يعرف ا الشجاع من غريه.

؛ فإن كان يف بدر ففيه إشكال، حيث ؟ هذه اآلية أو هذا اإلمداد اختلف أهل العلم هل هذا يف بدر أو يف أحد

لكم  إذ تستغيثون ربكم فاستجاب ((فقال:  إن اهللا تعاىل ذكر أن اهللا تعاىل أمدهم يف بدر بألف من املالئكة

لكن مجعوا بينهما بأنه ال  ، ومخسة آالف؛آالف  وهنا قال: ثالثةأني ممدكم بألف من المالئكة مردفين )) 

مث زيد فيهم إال مخسة آالف  ,أن اهللا استجاب هلم فأمدهم بألف من املالئكة مث زيد فيهم إال ثالثة آالفمانع 

ن هذه اآلية يف متعلق بنصر؛ والقول الثاين: أ تقول )) إذ ((إذا متت الشروط؛ وبناء على هذا القول يكون قوله: 

إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم  (( :أحد وليست يف بدر؛ ألن الذي يف بدر كان األمر فيها غري مشروط

أي أن  ,ومل حيصل الشرط فلم حيصل املشروط ,وهذه مشروط أني ممدكم بألف من المالئكة مردفين ))

حيصل منهم الشرط الذي اشرتطه اهللا وهي التقوى، الصرب؛ وذلك ألم حصل منهم املسلمني يف غزوة أحد مل 

تنازع وفشل ومعصية فلم يكونوا على احلال اليت يستحقون ا ما شرط اهللا هلم؛ وهذا القول أصح وأقرب أن 

ألن اإلمداد كان مشروطا بشرط مل يتحقق؛ وعلى هذا فال  ,وأنه مل حيصل اإلمداد ,يكون املراد بذلك غزوة أحد

يبقى إشكال بني اآليتني؛ ألن كل آية نزلت يف غزوة؛ مث إنه جيب أن نعلم أن الذي وعدهم به الرسول عليه 

بل من النيب صلى اهللا عليه وسلم ومن  ,الصالة والسالم غري الذي وعدهم اهللا به؛ فليس الكالم من متكلم واحد

((بلى إن تصبروا تتقوا ويأتكم من واهللا قال:  ألن يكفيكم أن يمدكم )) ((بحانه وتعاىل؛ فالرسول قال: اهللا س

  فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آالف من المالئكة مسومين )) .

ىل جعله فالضمري قيل: إنه يعود إىل اإلمداد؛ أو إ (( وما جعله اهللا إال بشرى لكم ))مث قال اهللا تعاىل: : الشيخ

 يعين مؤمنين ))لتقول ل ذإ ((الوعد به بالشروط الثالثة؛ وقيل: إنه يعود إىل قول الرسول عليه الصالة والسالم: 

أن اهللا مل جيعل قول الرسول عليه الصالة والسالم إال بشرى لكم؛ والبشرى هي اخلرب مبا يسر؛ وهذه الشك أا 

 ,ويقوى ويؤمن النصر ,باملالئكة فإنه سوف ينشط هاىل سيمدإذ أن املقاتل إذا علم أن اهللا سبحانه وتع ,بشرى

  ما نعلم هل تعرفون إعراب بشرى ؟  )) إال بشرى لكم ((خبالف ما إذا كان مل حيصل له هذا الشيء؛ وقوله: 

  مفعول ثاين؛ : الطالب

  مفعول ثاين أليش ؟ : الشيخ



  جلعل؛  :الطالب

   عل ؟ وإال منصوب على االستثناء ؟: جلالشيخ

  فهو مفعول ألجله؛  ما كان مبعىن صريمفعول ثاين؛ إذا فري إذا كان جعل مبعىن ص :الطالب

  يعين ما تصح استثناء ؟ : الشيخ

  ال؛  :الطالب

  ملاذا ؟ : الشيخ

  ما هو مقام استثناء ألنه أداة احلصر؛  :الطالب

  ألن العامل مل يستكمل معموله .: الشيخ

االطمئنان معناه االستقرار وعدم القلق؛ والشك أن طمأنينة القلب  :ولتطمئنولتطمئن قلوبكم به ))  ((قال: 

فيها راحة للنفس، وفيها فتح للتفاؤل واألمل، وفيها ثبات على األمر خبالف اإلنسان الذي مل يطمئن قلبه فتجده 

 ((وهلذا قال: دائما يف قلق وضيق؛ أما إذا اطمئن قلبه فإن ذلك مما يعينه على التحمل والثبات والصرب؛ 

وما جعله اهللا إال بشرى ولتطمئن به  ((يف آية األنفال خيتلف السياق هناك قال:  ولتطمئن قلوبكم به ))

يف سورة األنفال؛  ولتطمئن به قلوبكم )) ((وحذف قوله: لكم؛ وقدم اجلار وارور على الفاعل،  قلوبكم ))

 ,ن اآليتني ليستا يف غزوة بدر؛ بل آية األنفال يف عزوة بدروهذا مما يؤيد أ )) ولتطمئن قلوبكم به ((أما هنا 

  ومل حيصل اإلمداد ملا عرفتم من ختلف الشرط . ,وهذه يف غزوة أحد

يعين حىت لو أمددمت باملالئكة ثالثة اآلالف أو مخسة اآلالف فليس وما النصر إال من عند اهللا ))  ((مث قال: 

النصر م ولكن النصر من عند اهللا وهو الذي يهيئ أسباب النصر؛ فال تعتمد على غري اهللا سبحانه وتعاىل مما 

  جعله اهللا سببا يف النصر؛ 

وعزة اهللا سبحانه وتعاىل ثالثة أنواع: عزة  ,يعين ذو العزة :العزيز إال من عند اهللا العزيز الحكيم )) ((قال: 

يعين الشرف والسيادة والفضل، مثل أن تقول: هذا الشيء عزيز  :القدر، وعزة القهر، وعزة االمتناع؛ عزة القدر

  . وجوده يعين أنه منفرد بالصفات الكاملة عن غريه؛ عزة القهر


